
מנכ''ל קקל נקי  26.1.2023הסדר  -בן עמי אמנון 

אמנון בן עמי  –הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים 

 הרקע העובדתי לענייננו  . א

אפריל   .1 מחודש  החל  בקק"ל  מועסק  מחודש   2017הנני  החל  זו,  לכהונתי  ובנוסף  קק"ל,  כמנכ"ל 

מיום  2021פברואר   קק"ל  דירקטוריון  להחלטת  בהתאם  הימנותא  כמנכ"ל  מכהן  אני   ,1.2.2021  ,

 והסדר זה שלהלן נערך לעניין תפקידיי.  

 תפקידיי וסמכויותיי במסגרת תפקידי כמנכ"ל, כוללים, בין היתר:

הדירקטוריון   1.1 מדיניות  יישום  תוך  קק"ל/הימנותא,  של  השוטף  לניהול  כוללת  אחריות 

)לרבות ועדת ההנהלה(, באמצעות הפעלת החטיבות והאגפים השונים המצויים   וועדותיו 

מנכ"ל   סמכות  משאבי   -תחת  חטיבת  הקרקע,  פיתוח  מינהל  והכלכלה,  הכספים  חטיבת 

י ציבור, אגף החינוך, אגף ההתקשרויות, יחידות אנוש ומינהל, חטיבת גיוס משאבים וקשר

 הפיקוח והביטחון וכן גופי המטה כפופי המנכ"ל ויחידות הימנותא;  

בניה וניהול ממשקי עבודה מתואמים בין כלל היחידות, ובכלל זאת, הכנת תכניות עבודה   1.2

על   שנתיות ורב שנתיות, קביעת סדרי עדיפויות, הכנת התקציב השנתי והרב שנתי, בקרה 

 עמידה בתכניות ובלוחות זמנים, וכל הנגזר מכך; 

השתתפות בפורומים ניהוליים בארגון, כולל בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, ישיבות ועדת  1.3

 ההנהלה, וכן ניהול שוטף של ישיבות ההנהלה המקצועית;

י  ניהול ממשקים עם גופים ציבוריים, כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מינהל מקרקע  1.4

לנהלי  בהתאם  ובחו"ל,  בישראל  שונים  חוץ  גורמי  בפני  הארגון  ייצוג  וכן  וכיו"ב,  ישראל 

 הארגון והחלטות הדירקטוריון וההנהלה; 

כל סמכות ניהולית נוספת הנתונה מכוח הדין למנכ"ל.  1.5

במסגרת ענייני האישיים:  .2

במבשרת ציון בדירה שבבעלותי; 2אני מתגורר ברח' אופיר  2.1

מי, מכהנת כמנהלת אגף בחטיבת מנהל ומשאבי אנוש בעיריית ירושלים; אשתי, מיקול בן ע 2.2

;  2017(, החל מחודש ספטמבר  580180941אחותי מכהנת כמנכ"לית עמותת קרן רש"י )ע"ר   2.3

או   בעמותות  בחל"צ(  דירקטורית  )או  מנהל  ועד  כחברת  מכהנת  אחותי  לי,  הידוע  ככל 

 בחברות בת של קרן רש"י, כלהלן:

לצפון   2.3.1 רש"ימי"יעדים  קרן  של  )ע"ר  סודה  ועד    -( 580421626"  כחברת  מכהנת 

 מנהל )ומורשית חתימה(; 

קרן פילנטרופית    -  (580748572  מייסודה של קרן רש"י )ע"ר  המרכז לחינוך סייבר 2.3.2

  מכהנת כחברת ועד מנהל; –בשיתוף עם משרד הביטחון 
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רת  מכהנת כחב   -  (580600138  )ע"ר  "אופק לקידום מתנדבים צעירים בישראל" 2.3.3

 ועד מנהל;

מכהנת   -  (580418564  )ע"ר  "מיסודה של קרן רש"י  -העמותה לתפנית בחינוך" 2.3.4

 כחברת ועד מנהל;

 מכהנת כחברת ועד מנהל )ומורשית חתימה(;  - (580499622 )ע"ר "מרכז מעשה" 2.3.5

מכהנת כדירקטורית )ומורשית   -(  510237894)חל"צ  חברת בית יציב ב.ש בע"מ   2.3.6

 חתימה(;

באר 2.3.7 יחדיו  )ע"ר-עמותת  והדרום  ועד מנהל    -(  580323889  שבע  כחברת  מכהנת 

 )ומורשית חתימה(; 

מכהנת כחברת ועדת   - (580512390  עמותה לקליטת עלייה )ע"ר  -  עמותת גבהים 2.3.8

 מנהל;

 כיהנתי כראש מועצה בתל מונד; 2017ועד לחודש מרץ  2016במהלך שנת  2.4

 כמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה; כיהנתי  2016ועד לחודש דצמבר  2010במהלך השנים  2.5

בריטמן   Deloitteבן דודי, רו"ח חיים בן דוד הינו שותף בפירמת ראיית החשבון והייעוץ   2.6

 ( ; "Deloitte"משרד רו"ח ) אלמגור זהר

פברואר   2.7 מחודש  בחברת    2022החל  כרו"ח  לעבוד  בני  בתחום   Faro Pointהחל  העוסקת 

 הנדל"ן הלוגיסטי בחו"ל; 

, אחי משמש כמורה דרך מוסמך הדובר, בין היתר, את השפה האיטלקית. 2016החל משנת  2.8

, נודע לי כי אחי התקבל להשתלמות מקצועית שנפתחה בקק"ל, שעתידה 27.8.2020ביום  

וענייניה הכשרת מורי דרך להכרת ערכי קק"ל ואתריה. עם סיום    2.9.2020להתקיים ביום  

י הדרך שרשאים להיות מועסקים על ידי  ההשתלמות אחי יהיה זכאי להיכנס לרשימת מור

 .   סוכנות תיירות נכנסת המספקת שירותים קבועים לקק"ל 

מוניתי לכהונת דירקטור בלתי תלוי וכחבר בוועדת הביקורת של חברת   20.12.2020ביום   2.9

 (; 520040700) כנפים אחזקות בע"מ

 מועסקת ביתי כעו"ד במשטרת ישראל; 21.12.2020החל מיום  2.10

 ופרטיביות ההוראות הא . ב

אמנע מכל ( "קק"ל"ובחברות הבת שלה )  תפקידי ועיסוקי בקק"ל ובתוקף במסגרתאני מתחייב כי  .3

בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים, ובכלל  טיפול הנוגע לענייניי האישיים,  

 כך אני מתחייב למלא אחר ההוראות שלהלן.  

ו מיתר ההתחייבויות שלי בהתאם להסדר זה, אני מתחייב  בנוסף, ובלי לגרוע מכלליות האמור א .4

 לפעול בהתאם להוראות הבאות:

אמנע מלעסוק בהליכי התקשרות מטעם קק"ל שבהם עולה עניין אישי שלי, או הנוגעים   4.1

לאדם או חברה הקשורים לי, בכללותם, דהיינו אהיה מנוע מלעסוק הן בגורם הקשור אלי  

נוספות שאינן קשורות  )למשל, חברה שהיא קשורה אלי(   )חברות  ביתר המתמודדים  והן 

אלי(. במצבים כאמור אאציל את סמכות הטיפול לגורם מתאים שייקבע בתיאום עם היועץ  
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"( או יועמ"ש הימנותא לפי העניין, מבלי להנחות  "לקק"ש  יועמהמשפטי של קק"ל )להלן: "

 את הגורם האמור או לדון עמו על אופן הטיפול; 

תיים )כגון: מכרז, גיוס כ"א, הזמנה להציע הצעות, קול קורא וכנגזר מכך( בהליכים תחרו 4.2

אמנע מלעסוק במי שיש לי עניין אישי לגביו, וכן במי שהוא מתחרה של מי שיש לי עניין  

אישי לגביו. במצבים כאמור אאציל את סמכות הטיפול לגורם מתאים שייקבע בתיאום עם  

מבלי להנחות את הגורם האמור או לדון עמו  ניין,  יועמ"ש קק"ל/יועמ"ש הימנותא לפי הע

 ; על אופן הטיפול 

בסעיפים   4.3 כאמור  התקשרות  אחרים,    4.2-ו  4.1לאחר  וגופים  ספקים  מול  ובמגעים  לעיל, 

אפעל בהתאם להנחיות יועמ"ש קק"ל בכל הנוגע לאופן שבו עלי לפעול בתקופת ההתקשרות 

ללא אפשרות הארכה ובסכום קבוע,  עצמה. ככלל, ככל שההתקשרות היא לתקופה קצובה  

 לא תהא מניעה לעיסוקי בנושא בתקופת ההתקשרות; 

עיסוקיי הנוגעים לממשק מול רשויות מקומיות, ובפרט בנושאי קידום פרויקטים   במסגרת 4.4

משאבים   איגום  לעניין  )לרבות  או  matching"  -ברשויות  סטטוטוריים,  נושאים  או   ,)"

, לרבות עניין המשליך ככל שיעלה עניין אישי שליין,  נושאים אשר קשורים להשבחת מקרקע

על   או  כלשהי  זכות/הטבה  לי  ותצמח  יכול  ממנה  מתגורר  אני  שבה  העיר  על  במישרין 

באותו עניין, אאציל את סמכות    מטיפול  אמנעלעיל,    2הרשויות המקומיות הנזכרות בסעיף  

מבלי  הטיפול לגורם מתאים בתיאום עם יועמ"ש קק"ל או יועמ"ש הימנותא לפי העניין,  

טיפול יחול על    לא בסעיף זה    האמור  להנחות את הגורם האמור או לדון עמו על אופן הטיפול.

טיפול  בנושאים הקשורים גם לעיריית ירושלים הנוגעים לפיתוח פארקים משותפים ו/או  

 ו/או ליווי של פרויקט בנייני האומה בירושלים; 

 מטיפול   אמנעככל שיעלה עניין אישי שלי במסגרת עבודה הנוגעת לענייני תקציב או להכנתו,   4.5

או   קק"ל  יועמ"ש  עם  בתיאום  מתאים,  לגורם  הטיפול  סמכות  את  ואאציל  עניין  באותו 

; ור או לדון עמו על אופן הטיפולמבלי להנחות את הגורם האמיועמ"ש הימנותא לפי העניין,  

סעיף   4.6 מהוראות  לגרוע  על    4.4מבלי  במישרין  המשליכים  בנושאים  מלעסוק  אמנע  לעיל, 

 . 2.9-ו 2.5,  2.4ם מקום מגוריי, וכן בנושאים הקשורים לעיסוקיי המפורטים בסעיפי

ממועד סיום העיסוקים המוזכרים   שנתייםלעיל, תהיינה תקפות למשך    4.6מגבלות סעיף   4.7

 בסעיפי המשנה, או מסיום קבלת הזכויות בקשר עם העיסוקים האמורים, לפי המאוחר. 

קק" .5 ליועמ"ש  מיידי  באופן  אודיע  העניין,אני  לפי  הימנותא  ויועמ"ש  בנסיבות   שינוי  כל  על  ל 

לניגוד   אותי  עלול להעמידה  יעל כל עניין שבידיעתתיות שתוארו לעיל, וכן  העובד במצב של חשש 

 . עניינים

 יותהנח, ובהתאם ל2016במרץ    22  מיוםכי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של קק"ל    ,לי  ידוע .6

 , הסדר זה עשוי לקבל2016בספטמבר    27יום  "ל בדבר פרסום הסדרי ניגוד עניינים מיועמ"ש קק

של   וענייניהם  מקצועיים  סודות  על  הגנה,  פרטיות   של  שיקולים  בחשבון  שיילקחו   תוך  ,פומביביטוי  

 . שלישיים צדדים

 ______________________ 

 אמנון בן עמי 

.   2023היום _____ בחודש ______,




